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UDVIKLING: Nyrup 
fik et skud salt-
vand til kampen for 
landsbyens fremtid.

 
 
 
Af Bjarne Stenbæk

NYRUP: Egentlig var det et 
møde for alle landsbysam-
fund i Sorø Kommune, men 
kun Nyrup og Tersløse mød-
te op sammen med en enkelt 
beboer fra Bjernede, da Sorø 
Erhverv, Nyrup og Omgens 
Borgerforening og virksom-
heden LandSkaberne forle-
den holdt informationsmøde 
i Pyramidesalen i Nyrup.

Derfor kom aftenen i vid 
udstrækning til at handle 
om Nyrup, men de gode råd, 
som ikke mindst LandSka-
berne kom med, kan benyt-
tes af alle.

Elisabeth Serena havde 
eksempler med eklsem-
pelvis fra Skovsgård Hotel 
nær Brovst, hvor 280 lokale 
andelshavere er gået sam-
men om at videreføre byens 
hotel, der nu også er spille-
sted, lokalt forsamlingshus 
og et beskæftigelsesilbud 
til unge. I 2021 fik hotellet 
fondsstøtte på 27 millioner 
kroner til en større renove-
ring, der så kunne indvies i 

juli i år. Hotellet har skabt 
nyt liv og nye muligheder i 
landsbyen Skovsgård.

Et andet projekt er køb-
stadshotellet i Rødby, hvor 
man forsøger at gøre byens 
tomme butikker til overnat-
ningssteder for turister. Det 
projekt er midt i processen. 
Der er også eksempler på, at 
mindre bysamfund er gået 
sammen om andelsbutikker 
af forskellig art, bed & bre-
akfast og lignende.

Et samlingssted
For Nyrups vedkommende 
mangler byens 420 indbyg-
gere et samlingssted og en 
lokal indkøbsmulighed. 
Det sidste kan være en svær 
opgave, for skal de store bu-
tikskæder gå ind, kræver 
det en vis daglig omsætning.

I første omgang var det 
derfor samlingsstedet i 
byen, der blev debatteret, 
og her kunne der knyttes en 
butik til. Eksempelvis med 
sæson-grøntsager og kød 
fra lokale producenter, med 
genbrugsmøbler  og unikke 
ting. Eventuelt kan man ind-
drage det lokale erhvervsliv 
og høre virksomhederne 
om, hvilke muligheder de 
ser. Nyrup og Omegns Bor-
gerforening fik flere model-
ler med hjem til videre drøf-
telse.

En fællesejet virksom-
hed kan ud over lokale ar-
bejdsmuligheder også ska-
bebasale servicefaciliteter, 

lokal økonomi og øget bo-
sætning.

Sådan kommer du i gang
Elisabeth Serena gav flere 
tips til de fremmødte. Vil 
man tage fat på en landsby-
udvikling med en tilknyt-
tet virksomhed af en eller 
anden art, er det vigtigt, at 
man lægger fra land med en 
lille gruppe, men løbende in-
formerer lokalområdet. Det 
er for svært at arbejde med 

for store grupper.
Man skal også have et 

overblik over, hvad der fin-
des af kompetencer i lokal-
området. Dem, man ikke 
har selv, skal man så søge 
uden for landsbygrænsen.

Er der brug for rådgiv-
ning, skal man vælge rådgi-
vere med omhu, og så skal 
man have forståelse for, at 
ting tager tid. Ofte lang tid. 
Ligeledes skal man være 
opmærksom på, at man får 

søgt startmidler i de fon-
de, der yder støtte til det, så 
der er lidt økonomi at arbej-
de med. Det kan også være 
støtte til løn til en lokal, der 
så kan arbejde med projek-
tet eksempelvis to dage om 
ugen.

Deltagerne fik på mødet 
udleveret en oversigt over 
fonde, der yder støtte til 
landsby-projekter og til an-
dre formål, der kan blive en 
del af et landsby-projekt.

Borgere fik hjælp til udvikling 
af fremtiden for landsbyerne

En lille salfuld mødte torsdag aften i Nyrup til mødet om udvikling af landsbyerne, men ikke mange 
landsbyer var repræsenteret.  Foto: Bjarne Stenbæk

Mandag
10.00-12.00: Sorø Bibliotek: 

Dukketeater-workshop. Fe-
rie-aktivitet.

Tirsdag
10.00: Dianalund Bibliotek: 

Musikalsk tirsdagstræf.
10.00-12.00: Dianalund Biblio-

tek: Dukketeater-workshop. 
Ferie-aktivitet.

Mandag og tirsdag
14.00: »Skolen med magiske 

dyr«
16.00: »Mugge og hans mærke-

lige hjerne«
18.00: »Smuk«
20.00: »Beast«

Filadelfia Museum, Kolonivej 

2, Dianalund: Onsdage kl. 
14.00-16.00. Uden for åb-
ningstid - ring 20 41 37 09.

Hauchs Physiske Cabinet, Sø-
gade 17, Sorø: Sidste søndag 
i hver måned kl. 13.00-16.00

Sorø Kunstmuseum, Storgade 
9, Sorø: Tirsdag-søndag 
kl. 11.00-17.00 - torsdag dog 

11.00-18.00. Mandag lukket.
Sorø Museum, Storgade 17, 

Sorø. Tirsdag-søndag kl. 
10.00-16.00. Mandag lukket.

Lokalarkivet i Dianalund, 
Sømosevej 44, Dianalund: 
Udstilling om de arkæolo-
giske udgravninger i Pile-
gårdstrekanten og om de 

kongelige besøg i området. 
Hver torsdag kl. 13.00-17.00. 
Udstillingen kan åbnes på 
andre tidspunkter efter af-
tale med arkivlederen.

BIOGRAFER
UDSTILLINGER

TID OG STED

HAWAII: Trine Brask Svend-
sen, der er opvokset i Sorø, 
blev forleden en flot nr. 2 i sin 
klasse 50-54 år  i den legen-
dariske IM i Kona på Hawaii 
.

Trine gennemførte de 3,8 
km svømning – 180 km cyk-
ling samt de 42,2 km løb i ti-
den 10 timer og 46 min.

IM Hawaii adskiller sig 
fra andre stævner – her skal 
man nemlig kvalificere sig 
til deltagelse. Der er stævner 
rundt i verden, hvor man 
kan sikre sig adgang via den 
placering, man opnår ved 
det pågældende stævne.

- Desværre står der jo ikke 
Sorø Triathlon Klub på Tri-
nesklubdragt – men det sma-
ger lidt af hjembyen, siger 
Erik Rosbirk fra Sorø Tri-
athlon Klub.

Soraner toer 
på Hawaii

Fibernet 
under Tuel Å

Sendes til:
soroe.red@sn.dk
Eller: 
Absalonsgade 1,  
4180 Sorø

Skriv op til 2300 
anslag inkl.  
mellemrum.  
Husk navn og  
adresse under brevet

LÆSER-
BREVE

INVESTERING: Infor-
mationsmøde vil 
give et indblik i 
hvordan man bliver 
aktionær i investe-
ringsprojektet. 

Af Lene Berthelsen

FREDERIKSBERG: Arbejdet 
med at få etableret Sorø 
Økojord er i fuld gang, og 
onsdag den 26. oktober kl. 
19 er der på Sorø Kultur- og 
Fritidscenter mulighed for 
at blive klogere på, hvad det 
indebærer at blive en del af 
projektet. 

Folkene bag projektet er 

Michael Torp og Morten 
Suhr - der begge tidligere 
var aktive i - det forgæves 
- arbejde for at etableret 
et øko-fællesskab på Fre-
deriksberg, samt Morten 
Knudsen. Danmarks Na-
turfredningsforening i Sorø 
bakker op om initiativet.

Der er 11 andre
De tre arbejder nu i stedet på 
at realisere omlægningen af 
et konventionelt landbrug 
til økologi ved at tage kollek-
tivt ejerskab via aktier. 

De har lavet en aftale med 
Danmarks Økologiske Jord-
brugsfond, der via datter-
selskabet Dansk Økojord 
A/S og investeringer fra 
private aktionærer opkøber 

en landbrugsejendom og for-
pagter den ud. 

En sådan model har allere-
de set lyset 11 forskellige ste-
der i Danmark, hvor private 
siden 2018 har investeret i 
landbrug med det formål at 
få mere økologi. 

Tre års frist
Muligheden for at tegne ak-
tier i projektet begynder 1. 
januar 2023, og herefte har 
Sorø Økojord tre år til at fin-
de og købe en gård et eller 
andet sted i Sorø Kommune 
og få sat det hele i gang. 

Som minimum skal man 
investere 10.000 kroner, 
hvilket svarer til 10 aktier. 
For hver 10.000 kroner kan 
fonden med realkreditlån 

købe for 30.000 kroner. Med 
en pris på omtrent 150.000 
kroner per hektar betyder 
det, at det for eksempel vil 
kræve 50 investeringer på 
10.000 kroner at opkøbe 10 
hektar landbrugsjord.

Medbestemmelse
Der forventes kun et lille 
afkast på aktierne. Til gen-
gæld vil det blive en del af 
forpagtningsaftalen, at der 
skal nedsættes et gård-råd, 
som får medbestemmelse 
over driften.

Lykkes det ikke at skaffe 
tilstrækkeligt med kapital, 
kan aktionærerne vælge 
enten at få pengene tilbage 
eller lade investeringen ind-
gå i fondens landsdækkende 

arbejde.
Men alt det kan man høre 

meget mere om på informa-
tionsmødet, hvor man også 
kan få sine egne spørgsmål 
besvaret. 

Sorø Økojord håber på at finde aktionærer

Et eller andet sted ude på landet 
skal en gård lægges om til økolo-
gisk drift - hvis Sorø Økojord kan 
finde aktionærer til projektet.  
 Foto: Thomas Olsen

FJENNESLEV: Sorø Kommu-
ne har givet tilladelse til 
nedlægning af fiberkabel 
under Tuel Å.

Fibia P/S etablerer er nem-
lig i gang med at etablere 
fibernet i området omkring 
Fjenneslev, og formålet med 
det ansøgte projekt er at 
kunne forsyne ejendomme 
langs Tornmarksvej.

Tilladelse er givet efter 
Vandløbsloven. Af klagevej-
ledningen fremgår det, at 
klagefristen er sat til den 2. 
november 2022.


